
V této diplomové práci byla měřena a interpretována SERRS (Surface – enhanced 

resonance Raman Scattering) a SERS (Surface – enhanced Raman Scattering) spektra, spektra 

plasmonové extinkce (SPE) a TEM snímky systémů obsahujících kationtový zinkový porfyrin 

ZnTMPyP a nanočástice Ag (Ag NČ). Byly studovány jednak systémy s izolovanými 

nanočásticemi, jednak systémy s kompaktními agregáty Ag NČ. Systémy s izolovanýmí 

částicemi byly tvořeny přidáním ZnTMPyP k hydrosolu Ag NČ. K tomuto systému byl přidán 

chlorid sodný, čímž vznikl systém s kompaktními agregáty. SERRS a SERS spektra 

ZnTMPyP při λexc= 441,6 nm a 532 nm byla studována nejprve stacionárně v připravených 

systémech, a posléze v dynamickém vývoji systémů Ag NČ (hydrosol) → Ag NČ/ ZnTMPyP

→ Ag NČ/ ZnTMPyP/ NaCl po dobu 680 s. Časové vývoje SERRS a SERS spektra byly 

podrobeny faktorové analýze (FA) a doplněny studií časového vývoje SPE spekter systémů. 

FA ukázala především výrazný nárůst signálu ZnTMPyP spojený s přídavkem NaCl, tedy 

s konverzí systému s izolovanými nanočásticemi na systémy s kompaktními agregáty Ag NČ. 

V případě systémů s nejvyššími koncentracemi ZnTMPyP byl nárůst signálu následován jeho 

poklesem. FA byly rovněž určeny meze SERRS ( λexc= 441,6 nm) a SERS (λexc= 532 nm) 

spektrální detekce ZnTMPyP v obou typech systémů a porovnávány s hodnotami mezí 

detekce ze stacionárních měření. Bylo zjištěno, že při při λexc= 441,6 nm je mez SERRS 

spektrální detekce ZnTMPyP v systému s izolovanými nanočásticemi 5.10-7 M a v systému 

s kompaktními agregáty 5.10-9 M. Při λexc= 532 nm byla zjištěna mez SERS spektrální 

detekce 5.10-5 M pro systém s izolovanými nanočásticemi a pro systém s kompaktními 

agregáty 5.10-6 M v případě stacionárních měření a o řád nižší v případě dynamických měření. 

Výrazný pokles mezí SERRS a SERS spektrální detekce ZnTMPyP v systému s kompaktními 

agregáty oproti systému s izolovanými nanočásticemi je plně v souladu s pozorovaným 

nárůstem intenzity SERRS a SERS signálu a je vysvětlen lokalizací ZnTMPyP do velmi 

silných optických polí („hot spots“) v kompaktních agregátech. Testovací studie SERS a SPE 

spekter systémů s Ag NČ a kationty 1,1´-dimethyl-4,4´bipyridinia a 1-ethyl-3-

methylimidazolia pak prokázaly, že tyto kationty nejsou vhodnými referentními 

nechromoforovými adsorbáty pro SERS spektrální studie.

   




